MONITORING MÉDIÍ 1. 10. – 31. 10.
Hlavní komunikační témata NTK v říjnu





Jídlo, to je věda, 16. – 18. 10.
Galerie NTK_Cesty mohou býti rozličné, 1. 10. – 30. 10. 2015
Chytrá lavička
Šetrné budovy

Ostatní témata nezávislá na propagační činnosti NTK:



Beseda: Institut plánování a rozvoje
Den architektury

Národní technická knihovna (xx příspěvků)
Online 20
Print 3
Jídlo, to je věda
Shrnutí
Life Sciences Film Festival se letos rozroste o víkendový program. Ve spolupráci s NTK a
Kampusem Dejvice se 16.-18. října koná víkendová party „Jídlo, to je věda“. O jídle se
bude diskutovat, budou se o něm promítat ty nejlepší filmy z letošního i minulých ročníků
LSFF a jídlo se bude také ochutnávat. Filmový festival se totiž protne se Street Food
Festivalem, který vás nakrmí v sobotu 17. a v neděli 18. října.
Online
http://www.cuketka.cz/2106/
http://www.rozhlas.cz/regina/tipy/_zprava/jidlo-to-je-veda--1544206
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6vikend/215411010121017/obsah/429537-life-sciences-film-festival

Galerie NTK_Cesty mohou býti rozličné
Online
https://goout.cz/cs/vystavy/cesty-mohou-byti-rozlicne/aymeb/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio6/215411010101001/obsah/426153-vystava-cesty-mohou-byti-rozlicne
http://www.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/2015/151001-vystava-cesty-mohou-bytirozlicne.html
https://www.praha6.cz/akce/cesty-mohou-byti-rozlicne-2015-10-01.html?&q=

http://www.artmap.cz/cesty-mohou-byti-rozlicne
http://www.artdesigninstitut.cz/cz/aktuality/228/pozvanka-na-vystavu-cesty-mohou-bytrozlicne
http://www.veda.cz/article.do?articleId=76641
http://hejevent.se/event/yuzescxge2msqa/cesty-mohou-byti-rozlicne

Největší chemická knihovna v České republice
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-ntk-v-dejvicich-vznika-nejvetsi-chemicka-knihovna-vcr/1280162
http://www.tretiruka.cz/news/v-praze-dejvicich-bude-nejvetsi-verejna-chemicka-knihovna/
http://news.ournet.cz/item/v-ntk-v-dejvicich-vznika-nejvetsi-chemicka-knihovna-v-cr82910dc7e3a442162b4f1868aacef9ad

Chytrá lavička

Z Chrustenic do Milána. Lavička budoucnosti oslovila Evropu
Zdroj: Mladá fronta Dnes – střední Čechy
Datum: 07. 10. 2015
Str.:
17
V Chrustenicích na Berounsku se zrodila chytrá lavička. Může dobít mobilní telefon,
nabídnout přípojení k internetu a ještě monitorovat kvalitu ovzduší. Její autorkou je
studentka ČVUT. …

Tucet česko-slovenských hardwarových pionýrů
Zdroj: Dotyk
Datum: 23. 10. 2015
Str.:
1
Po skončení výstavy EXPO by se měl protyp přesunout před Národní technickou knihovnu v
Praze. Výrobce nicméně oslovili i další zájemci. "Vedeme jednání, například
s Prahou 6, italskou Monzou. Rektor ČVUT také zmínil, že by se mu líbilo, kdyby v kampusu
ČVUT bylo více podobných laviček," vyjmenovává Jan K. Rolník, kreativní ředitel společnosti
Full CapaCity.
Podle jeho slov by malosériová výroba tohoto 400 kilogramů vážícího objektu ze speciálního
betonu měla začít příští rok na jaře. Základní cena? Kolem 100 tisíc korun. Ročně by chtěli
vyrobit asi stovku kusů tohoto inovativního městského mobiliáře. Plánují instalovat i

zvýšenou ochranu proti vandalům – solární panely by mělo krýt speciální odolné sklo.
Lavičku vyvinul tým ze společnosti Full CapaCity ve spolupráci se studentkou průmyslového
designu ČVUT Zuzanou Jirkalovou a s Univerzitním centrem pro energeticky efektivní budovy
(UCEEB) ČVUT.

Šetrné budovy v NTK
Online
http://www.estav.cz/cz/2412.setrne-budovy-v-narodni-technicke-knihovne
http://www.ekowatt.cz/cz/novinky/V_NTK_vznikne_fond_odborne_literatury_zamereny_na_se
trne_%20stavebnictvi
Uveřejnění tiskové zprávy
Street Food Festival

http://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/1011935-street-food-festival-zone-kampus-dejvice
http://www.cuketka.cz/2106/
http://www.rozhlas.cz/regina/tipy/_zprava/jidlo-to-je-veda--1544206

Ostatní – nezávisle na činnosti NTK

Budou diskutovat o strategickém plánu
Zdroj: Právo – Praha – střední Čechy
Datum: 06.11.2015
11
Str.:
PRAHA – Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) připravuje návrh aktualizace
Strategického plánu Prahy, což je koncepční dokument, který formuluje dlouhodobou
vizi rozvoje města. Návrhová část strategického plánu je od 5. listopadu k nahlédnutí
na webu spolupraze. cz, kde lze plán komentovat a připomínkovat.
"Je důležité, aby vize rozvoje Prahy byla sdílená. Proto chceme do přípravy
strategického plánu zapojit i občany," říká ředitel IPR Petr Hlaváček. Za tím účelem se
chystají tři setkání, kdy mohou občané diskutovat s urbanisty, sociology a ekonomy z
IPR Praha o budoucí vizi Prahy.
První setkání proběhne 10. listopadu od 17.30 v Městské knihovně ve Vršovicích.
Druhé 19. listopadu od 17.30 v Národní technické knihovně v Dejvicích a poslední
setkání se uskuteční 26. listopadu v Městské knihovně na Smíchově, taktéž od
17.30.

Zdroj: Lidovky
Den architektury
http://www.lidovky.cz/den-architektury-letos-laka-na-prohlidku-byvale-tovarny-pragovka-p9o/design.aspx?c=A150920_145951_ln-bydleni_toh
Foto NTK a Den architektury

